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Donatello legszebb mesterműve is a Santa Croceban van.
A Cavalcantiak családi alapítványa ez egy, az Angyali
üdvözletet ábrázoló óriási kőrelief, puttokkal diszített re
mek ornamentikájú faragott kőrámában. A genreszerűleg

elhelyezett pazar koszorúk és fűzérek, díszes frízek és
barokk vonalak között bűbájosan egyszerű és intim a két
főalak mozdulata. A gazdagon omló ruhadrapériákból a
Boldogságos Szűz keze csodás megrettenéssel kap szívé
hez, míg gyönyörű lányos feje csöndes aggállyal figyeli a
nagy szárnyas angyalt, aki féltérdre ereszkedve, rajongó
alázattal és hódolattal köszönti őt. Nemes hallgatás lengi
körül a jelenetet, mely a keret árnyékában úgy hat, mint
ha egy karámban játszodnék le. Tagadhatatlan, hogy ha
a Szűz Mária kultusznak más titokzatos és nagysúlyu jelen
tősége nem is volna, ápolni kellene azt már csak azért a
lendületért is, melyet a századok művészetében az emberi
kedélynek adott. Hiszen hogy ha az olasz renaissance-ot
megfosztanók azoktól az épületektől, képektől, szobrok
tól, melyeket a Madonna és a szentek tiszteletére alkot
tak, nem sok maradna belőle.

Kicsit távolabb Benedetto da Maiano szögletes szó
széke, a mester flórenzi főműve megint csak Szent Ferenc
életét ábrázolja aprólékos plaszticitással. Elől, az alakok
élesebben vannak kidolgozva, térben és beosztásban is
a véső itt az ecset munkáját akarta végezni, a szobrászat
majdnem festészetté válik és öntudatlanul valósítja meg
a modern francia műkritikusok állításait, hogy a művé

szetek egymással karöltve járnak. E körül forgott Wag
ner nagy álma is.

A Santa Croce első zárdaudvarában van a híres
Cappella Pazzi, ez az építészeti matematikájáról világhírű

kápolna, Brunelleschi legszebb valóra vált terve. A zár
daudvaron át, emelkedett bolthajtásos tornác között, őrök

zöld bokrokkal szegett széles ösvény vezet a magányos
görög templomra emlékeztető színtiszta renaissance kis
épületéhez. Sugár korinthusi oszlopok tartják a easso
lettes magas előcsarnokot. Az attikán, páros oszlopok
közt márványkockák vannak; ezek először itt nyernek
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alkalmazást és az egész épületnek valami olyan különös
könnyedséget adnak, mintha csak a bázis maszív oszlo
painak lélegzete idefenn már fínom detailok párázatávé
válna. Az egész kápolna a porticus feletti tympanonnal,
nyugodt klasszikus hatású, Belül is a kupolák, oszlopok
elosztása, az arányok fenséges tökéletességével nyügöz
le. A sarokban nagy színes Robbia medailonok bizanci
komolysággal ábrázolják a négy evangélistát, a falakon
Lucának fínomabb kivitelű apostolai merengenek. Dona
tellotól tervezett négy szárnnyal ellátott édes Cherubin
fejek vonulnak végig a Settignano által készített friesen.

A Via Ricasolin van az Academia delle Belle Arti,
mely az Uffizi és Pitti gallériák után a város legjelentő

sebb képgyűjteménye. Főleg firenzei és toszkánai festők

művét tartalmazza, de itt van Michelangelo első nagy
mesterműve is, az eredeti Dávid szobor. Az előcsarnokon
keresztül egy nagy terembe jut az ember, melynek falain
a firenzei gyár szép gobelinjei, mintegy keretül szolgál
nak a teremben elhelyezett számos érdekes Michelangelo
szobornak. A terem legvégén magas, kupolás térségben
áll a gigászi méretű fiatal óriás tökéletes anatómiával,
tettrekész rugalmasságban. A megfékezett erőnek kiíe
jezése és a merész tekintet a hatalmas kolosszusnak fe
lülmúlhatatlan szellemi elevenséget kölcsönöz. A Medi
eiek elűzetése után a népnek általános kedvence lett ez a
Dávid; az elszánt ifjúban a tyrannizmustól való szabadu
lás allegóriáját látták. A következő kilenc teremben a ne
vesebb olasz festők csaknem mindannyian képviselve
vannnak. Nagyon szépek Albertinellinek a képei, aki ba
rátjának Fra Bartolommeonak zárdába vonulása után se
hogy sem tudta magát a világban feltalálni; sok festmé
nyen a közös monogrammjuk látható. Itt van Fra Bar
tolommeo gyönyörű képe, "Szent Bernát látomása", ez az
aszketikai méltóságában egyedülálló festmény. Sokkal
lágyabban kezeli ugyanezt a témát Filippino Lippi pati
nás képe a .Badia"-ban. Nála a jelenés csöndességét
kedves misztikus báj lengi át, a pulpitusa előtt ülő Ber
nát elbűvölt alakja alig látszik érinteni a földet és a fi
gyelmes néző is hallhat valamit abból a titokzatos zené
ből, melyre társai a távolban felfigyelnek. A Badia re
mek kis templom, mely 978-ban épült és főleg egy legen
dáshírű hősről, Hugó grófról nevezetes. A "Gran Barone",
mint ahogy Dante nevezi, Mino da Fiesole síremléke alatt
alussza sok száz éves álmát. Halála napját ma is minden
évben megünneplik.
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Ami Filippinónál olyan olaszosan intím és közvetlen.
Bartolommeonál pedig olyan nagyon ünnepélyes, annak
arany középútját Andrea del Sarto oldotta meg, főművé

ben a híres Disputában (Palazzo Pittiben). Ez a kép,
mely szentek vitáját ábrázolja, úgy kompozícióban, mint
színezésben a legmagasabbat képviseli, amit festészetben
elérni lehet. A szemek lángolását, a személyek fegyelme
zett és természetes tartását, a kezek beszédességét a mes
teri vonalvezetésben, nem adja vissza semmiféle máso
lat. Az alakok felett felhős világításban kigyulladnak a
Szentháromság Személyei, mint valami mélyértelmű ini
ciále egy műnek elején.

Firenze számos múzeuma közt különösen kedves és
Értékes a Dom mögött fekvő Dommúzeum (Museo del
Opera), melybe a Dom és Battisteróból az idők folyamán
kikerült műkincseket összegyüjtötték. Egy régi Falconieri
palota barátságos udvarán át lehet ide bejutni; minde
nütt szobrok, töredékek a dóm multjából és értékes mo
zaikok, szövetek, márványreliefek a templom őskorából.

Minden darab egy külön műremek, de főleg a két elkáp
ráztatóan szép Cantoria (orgonaerkély), melyek közül az
egyik Donatello, a másik Luca della Robbiatól való. A
két egyforma magasságú, hasonló négyzetekre beosztott
fehér márványköltemény egyidőben készült és minden
hasonlatosságuk mellett jellegzetesen hangsúlyozzák. a
két rnűvész külön egyéniségét. Donatello reliefjeiben a
lengén öltözött figurák, kedves elevenséggel sorakoznak
az üvegmozaikkal berakott alapon. Itt is, ott is, csipke
szerűen áttört aranydíszítésű oszlopok takarják el a zene
ritmusaira könnyedén mozgó táncolókat. Robbia művét

viszont nemes egyszerűség jellemzi; a görög drapériák
és az antik feliratok a komoly hellén formák teljes re
nassanceját hirdetik. Soha mű jobban nem közelítette
meg az ókor klasszikus ízlését. Zenélő alakjai közül hí
resek az oldalreliefeken éneklő ifjak, kottával kezükben,
arcukon az igyekvő erőfeszítésnek megszólalásig hű mí
mikájával. Itt van a világ ötvösművészetének legelső egy
házias műremeke, a masszív ezüstből készült 107 kg-os
oltár, melynek aranyozása és emaildíszítése értékben
messze mögötte maradnak a munka művészi jelentőségé

nek. Ez az ezüstoltár a Battistero számára készült. Pom
pás reliefjei Keresztelő Szent János életét ábrázolják.
Kiviteléhez Verocchio, Michelozzo, Pollaiulo, művészetük

legjavát adták. A régi kandeláberek, templomi kegytár
gyak és más csodaszép tárgyak közt feltűnik még egy

150 VIGILIA



különösen fínom bizánci mozaik munka a XII. századból:
Jézus és Mária élete aranyozott ezüsttel és emaillel. A
hozzávaló fafaragású rámákat egy velencei nemes hölgy
adományozta 1393-ban, akinek az ajándék fejében 50
arany forint évi járadékot utaltak ki. Szépek a szövött
mise ruhák, melyeket Pollaiulo tervezett 1470 előtt; 27 rá
mára festett biblikus témájú jelenet. Legszebb köztük
"Zakariás a templomból jövet", melyen a százoszlopos
szentélyből fedetlen fővel szalad ki a főpap.

A múzeumból kijövet még bepillanthatunk a Campa
nile belsejébe, mely Olaszország legszebb gótstílű ha
rangtornya. Alapjait Giotto fektette le, a belsejében el
helyezett reliefek a szobrászat történetének fontos feje
zetét képezik. El ne mulasszuk fölkeresni a Sasso di
Dante-t (Dante köve ...), azt az egyszerű emléktáblát,
mely azt a helyet jelöli meg, ahonnan a nagy Firenzei,
amoparti sétái után esténként megpihenve, átnézett a
közeli Portinari palota erkélyére, ahol Beatrice üdülést
keresett az esti órákban. Talán itt született Dante egyik
melódikus szonettje: "tanto honesta et tanto bella é la
mia donna ..."

A Santa Maria Novella is sok időt igényel. E nagy
gótstílű olasz épület a róla elnevezett piazzáról messzire
világít fekete-fehér kockázatával és a balján végigvonuló
márványberakásos csúcsíves árkádokkal, az u. n. "avel
lik"-kel, hol a nevezetes firenzei családok sarjai pihen
nek. Ezt a régi dominikánus szentélyt a renaissance nagy
titánja, Michelangelo, "Menyasszonyom"-nak szokta ne
vezni. A széles kiterjedésű épület főbejárata, Alberti re
mekműve, egymagában is megállhatna. Rögtön a bejárat
nál van Masaccio elmosódott, de grandiózusan szigorú
freskója: A Szentháromság. A jobboldali hajó első mel
lékoltáránál fekszik Pietro Benintendi boldoggá avatott
felesége, Villana Botti. Rosselino kitűnő vésője a fiatal
asszonyt ágyán szenderegve ábrázolja, a baldachin füg
gönyeit angyalok tartják. A következő oltárnál boldog
Giovanni Di Salerno pihen. Az u. n. "Capella della Pura"
nak főoltárán van egy ősrégi bizánci feszület: Villana
leggyakrabban ez előtt imádkozott. Egy ajtón keresztül a
régi temetőbe jutni, mely most rózsákkal és ciprusokkal
van beültetve. Innen hamarosan a Ruccelai család külön
kápolnájához érünk, hol a legrégibb, még Giotto előtti

festmény látható, a trónusán ülő híres "Madonna Rucce
lai."

Foly tat juk.
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